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Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ederim. 27.01.2022 

Yoğun kar yağışı nedeniyle ülke altyapısında ciddi sorunlar ve tüm müdahalelere rağmen ulaşım 
aksaklıkları yaşanırken PTT Genel Müdürü Hakan Gülten kargo dağıtımlarının aksadığını belirterek, 
kargo dağıtımlarında yaşanan gecikmelerden sorumlu çalışanların iş akdinin feshedilebileceğini 

bildirmiştir. Hakan Gülten'in PTT Başmüdürlüklerine gönderdiği yazıda, hava şartları ve yaşanan 
büyük zorluklar göz ardı edilerek kargo teslimat oranlarının artırılması ve gecikmelerin telafi edilmesi 
istenmiştir. 

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten tarafından bildirim alan PTT Başmüdürlükleri ise PTT 
müdürlüklerine gönderdiği yazıda şu ifadelere yer vermiştir; "Genel Müdürümüz Hakan Gülten'den 
bizzat gönderilen 21.O1 .2022 tarihli e-mail gereğince; başta PTT Müdürlüklerimiz olmak üzere İdari 
Hizmet Sözleşmeli (İHS) ve firma personellerinin cihet ve cihet depolarında bekletilen ve 
dağıtılmayan tüm gönderilerin 25.01.2022 tarihine kadar ivedilikle dağıtılmasını, cihet depolarını 
dağıtmayan personellerin isimleri Genel Müdürlüğümüze bildirilecek olup ilgili personel hakkında 
mevzuatımız gereğince iş feshi dahil olmak üzere gereği sağlanacaktır." 

Haber-Sen Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada ise kötü hava koşulları da 
hatırlatılarak şu ifadelere yer verilmiştir: 

"PTT yönetimi yıllardır personel eksikliğini gidermediği için, eksik personelle verilen kamu hizmeti 
ister istemez aksamaktadır. Öncelikle personel eksikliğini giderip, profesyonelce program ve 
organizasyon ile iş barışını da sağlayan bir planlama yapması gereken PTT yönetimi, aksine iş yükü 
altında ezilen PTT emekçilerine baskı ve mobbing uygulamaktadır. Bu baskı, sindirme ve tehditlere 
şimdi de en son olarak İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) ve firma personeli emekçiler eklenmiş olup, iş 
feshi de olmak üzere her türlü cezai uygulama yapılacağı ve eksik dağıtım yapanların isimlerinin Genel 
Müdürlüğe bildirileceğini belirtilerek, tehdit edip, keyfi ve hukuksuz uygulamalar yapılmaya 
başlanmıştır." 

Bu bağlamda; 

1 -Ülkedeki yoğun kar yağışı sonrası bütün olanakların kullanılmasına rağmen ulaşımda sorunların 
yaşandığı ortadayken ve yapılan bu baskının iş barışına ve çalışma haklarına aykırı olduğu belliyken 
Bakanlık olarak neden bu hukuk dışı uygulamayı durdurmuyorsunuz? 

2 - PTT Genel Müdürü Hakan Gülten tarafından PTT emekçilerinin insan olduklarını unutarak 
hazırlanmış bu talimatın geri çekilmesini sağlayacak mısınız? Yapılan bu baskı mobbing değil midir? 

3 - Bahsi geçen talimatı gerekçe göstererek işten çıkartılan PTT çalışanı sayısı kaçtır? Bunlar hangi 
illerdedir? Konuyla ilgili olarak bu çalışanların işe iade edilmesiyle ilgili bir açıklama yapmayı 
düşünüyor musunuz? 


